
Az erdészszakma méltán büszke a 20.

században, különösen annak második

felében véghezvitt „országfásítási”

eredményekre, amelyek révén jelentõ-

sen bõvült hazánk erdõvel borított te-

rületeinek aránya. Írásomban az

1949-ben induló és az 1950-es évek-

ben fellendülõ nagyarányú fásítás sa-

játos tudománytörténeti összefüggé-

seit szeretném röviden felidézni. Ezek

talán kevésbé ismertek, szemben a

történelmi szituációval, politikai moti-

vációkkal, szakmai kérdésekkel (pl.

Madas, 1953; Danszky, 1955; Magyar,

1961; Fekete, 1962; Oroszi, 1990,

1999). Végig szem elõtt tartva azt,

hogy az erdõk, az erdõtelepítések le-

hetséges kedvezõ szerepe az éghajlat-

változás kezelésének vonatkozásában

nagyon is idõszerû téma.

Az országfásítás nem érthetõ meg azon
viták ismerete nélkül, amelyek korábbi
elõzmények után a kibontakozó árvíz-
védelmi munkálatok, illetve az 1863.
évi aszály kapcsán indultak meg, és át-
meneti lanyhulást követõen a Kaán Ká-
roly nevével fémjelzett Alföldfásítási
program idején jutottak tetõpontjukra.
E viták alapvetõen két kérdésre fóku-

száltak: 1. Lehetséges-e erdõtelepítéssel
megnövelni egy terület csapadékát, il-
letve tágabban, hogyan és milyen lép-
tékben módosítható az éghajlat az er-
dõk telepítése révén? 2. Módosította-e
az Alföld éghajlatát az árvízmentesítés?
A viták különbözõ szemléletû összefog-

lalását adja pl. Oroszi (1990), Antal
(1997) és erre legutóbb jelen sorok író-
ja is kísérletet tett (Jankó, 2013).

A második világháború idejére a vi-
ta némileg nyugvópontra jutott, miu-
tán fõképp a meteorológusok (Réthly
Antal, Róna Zsigmond, Bacsó Nán-
dor, Berkes Zoltán stb.) sikeresen cá-
folták meg azokat az érveket, amelyek
az erdõk esõkeltését vagy az árvíz-
mentesítés kiszárító hatását igyekeztek
bizonygatni. Az 1950-es években indu-
ló országfásítás kapcsán születõ újabb
meteorológiai vagy erdészeti témájú
írások viszont a szovjet tudomány
eredményei és a „nagy természetátala-
kítás” törekvései elõtt fejet hajtva újra-
gondolták az erdõk lehetséges éghajla-
ti hatásait, s többen ismét az erdõk csa-
padéknövelõ, aszályvédõ, továbbá ter-
méseredményeket javító hatása mellett
érveltek (Wittner, 1950; Takács, 1951;
Héder, 1952; Kakas, 1952; Lády, 1952;
Dési, 1953; Toma, 1953; Kulin, 1953,
Roller, 1953; Batta, 1954). Figyelemre-
méltó, hogy a korábban eltérõ nézete-
ket vallók is igazodni kényszerültek a
sajátos tudományos-politikai légkör
elvárásaihoz (Bacsó, 1951; Bacsó et al.
1953; Berkes, 1953;). 

Néhány jellemzõ mondat az írásokból: 
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„a Párt irányításával a szocialista ál-
lam és a szovjet tudomány legyõzi a mo-
stoha természetet” Bacsó, 1951, p. 84

„A mezõvédõ erdõsávok és más erdõ-
ségek telepítése, a rövid idõ alatt világ-
hírnévre szert tett sztálini természetátala-
kító terv és következményei, a hallatlan
méretû mesterséges víztárolók felülete
[…] és öntözõmûvek létesítése, ország
nagyságú sivatagok eltûnése, mind-
mind olyan beavatkozások, amelyek
nemcsak a táj földrajzi jellegét változtat-
ják meg gyökeresen, nemcsak az érintett
területek helyi idõjárására lesznek kiha-
tással, hanem változást okoznak a szom-
szédos területek eddigi szokásos idõjárá-
sában is.” Takács, 1951, p. 38

„A szovjet kutatók azt is kiszámítot-
ták, hogy az erdõsítési tervek befejezé-
se után még a nagytér-éghajlat is meg
fog változni a Szovjetunió déli részén”
Berkes, 1953, p. 54

Voltak természetesen mérsékeltebb
állásfoglalások is a korszak írásaiban,
majd az 50-es évek végére, a 60-as évek
elejére mondhatni az egész szakma ál-
láspontja a korábbiakhoz rendezõdött
vissza, nem túldimenzionálva az erdõk
éghajlati hatását (pl. Bacsó, 1959; Ma-
gyar, 1961). A korszak tehát a tudo-
mánynépszerûsítõ írásoktól a szakcik-
kekig igen színes irodalmat produkált, s
érdekes „színfoltként” utalhatunk a kor
sajátos propagandaeszközeire, a plaká-
tokra is, amelyek esetében az éghajlati
érvelés szintén tetten érhetõ.
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